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Jeugdfilms
Voor de ouders:

dit is een uitgave van Filmtheater Fanfare. 
Vertoningsadres: de Vossenberg, 
Pagnevaartweg 109, 4731 AC oudenbosch. 

samenstelling programma en organisatie: 
Wilfried van Dongen (313312) en Dian en 
Ad Uijtdewilligen (314503). 
Vormgeving: Onnink Grafische Communicatie 
site: www.filmtheaterfanfare.nl. 
e-mail: programmering@filmtheaterfanfare.nl.

Hallo meisjes en jongens
Vanwege de kerstvakantie heeft Filmtheater Fan-
fare 3 weken geen jeugdfilm vertoond. Maar 2013 
begint goed: 2 zondagen na elkaar, dan maken 
we het weer goed. Alle jongens en meisjes, en 
natuurlijk ook jullie ouders, wensen we een heel 
succesvol jaar. 
We denken dat iedereen De Vossenberg nu wel 
kan vinden en weet dat Fanfare een groot doek 
met mooi beeld en digitaal geluid heeft. De film-
apparatuur is nog geen jaar oud, dus dat mag 
ook wel.
De films worden met pauze vertoond en in de 
pauze zijn flesjes frisdrank te koop voor €1,50, 
een snoepzakje kost €0,50 en een zakje chips 
(naturel of paprika) óók.
Als je je verjaardagsfeestje viert en tenminste 5 
vriendjes of vriendinnetjes naast je ouder(s) mee-
brengt, mag je zelf voor niks naar binnen.  

Aanvankelijk wist niet iedereen 
De Vossenberg te vinden; dat 
probleem lijkt nu wel opgelost. 
De zaal ligt in het verlengde van 
de Prof. Mulderslaan. 

Het programma van het filmthe-
ater wordt, anders dan bij een 
bioscoop, bepaald door de kwa-
liteit van de films en niet door de 
commerciële mogelijkheden, al 
gaan die belangen soms prima 
samen. Kijkt u voor de contact-
gegevens op de Fanfaresite.

Als dat nodig is, verzoeken we 
de ouders om hun kinderen te 
begeleiden bij de filmvoorstel-
ling of ze op tijd weer op te 
halen bij De Vossenberg. 

Koffie, thee en fris kosten bij 
Fanfare €1,50, een flesje bier 
€2,- en een glaasje wijn €2,50. 

Filmprogramma 
voor volwassenen
aanvang steeds om 20.15 uur

do 10/1 Atmen
do 17/1 The Sapphires
 in voorpremière voor  
 de Benelux
do 24/1 Amour
do 31/1 The broken circle  
 breakdown

zondag 13 januari 14.00 uur
Niko 2 (vanaf groep 3)

zondag 20 januari 14.00 uur
Ernest & Célestine (6+)

zondag 3 februari 14.00 uur
De groeten van Mike! (7+)

zondag 17 februari 14.00 uur
Hotel Transylvanië: hotel vol monsters 

(a.l.)

Verwacht
ook in 2013 weer mooie, spannende, 

leuke en/of ontroerende jeugdfilms

Vertoningsadres: De Vossenberg,  Pagnevaartweg 109, Oudenbosch

Programma

zondag 17 februari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Hoe kom je op het idee voor 
zo’n leuke animatiefilm? Dra-
cula (je weet toch wel dat dat 
een griezelfiguur is?) heeft 
een 5 sterrenhotel ingericht 
voor monsters en spoken. Die 
kunnen daar dan eens he-
lemaal zichzelf zijn en lekker 
uitrusten van al hun monster-
activiteiten in de mensenwe-
reld. Helemaal bij toeval komt 
mensenjongen Jonathan 
van Helsing ook in het hotel 
terecht en die raakt zowaar 
een beetje verliefd op Mavis, 
de dochter van Dracula…

Hotel Transylvanië heeft voor 
elke leeftijdsgroep (ook voor 
volwassenen) speciale grap-
pen in petto. Wat de ene 
groep ontgaat, is vaak een 
knipoog naar de andere.

Verenigde Straten 2012. Regie: Gen-
ndy Tartakovsky. Duur: 91’. Met de 
Nederlands ingesproken stemmen 
van o.a. Charly Luske, Ferry Doedens, 
Liza Sips, Fernando Halman e.a. 
Ons leeftijdsadvies: voor iedereen die 
niet bang is.

Hotel Transylvanië: 
hotel vol monsters



zondag 13 januari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Het eerste deel van Niko won 
in 2008 zowel de prijs van de 
jury als de kinderprijs bij het 
Cinekid-kinderfilmfestival. Dat 
was nog nooit vertoond. Wij 
waren dus erg nieuwsgierig 
naar de opvolger en zijn hem 
meteen gaan bekijken. Nike 2 
is een lieve film.

Niko is een rendierjonkie en 
hij leeft in het hoge noorden 
van Finland. Zijn papa en 
mama zijn gescheiden en 
de nieuwe vriend Lenni van 
mama komt met zijn zoontje 
Jonni bij hen wonen. Dat ziet 
Niko eigenlijk niet zo zitten en 
als Jonni dan ook nog wordt 
ontvoerd terwijl Niko op hem 
had moeten passen heb je de 
poppen aan het dansen. Niko 

en zijn vriend Julius gaan op 
zoek en we denken dat het 
allemaal wel goed zal komen.

Kijk ook eens op nikodefilm.nl 
voor de trailer, een prijsvraag 
en leuke kleurplaten.

Finland 2012. Regie: Kari Juusonen 
en Jørgen Lerdam. Duur: 76’. Met de 
Nederlandse stemmen van: Barry 
Atsma, Timo Verbeek, Bram van der 
Vlugt, Eline de Munck e.a. 
 Ons leeftijdsadvies: vanaf groep 3.

zondag 3 februari 
14.00 uur
toegang: €5,-

Regisseuse Maria Peters 
maakte na Kruimeltje en 
Pietje Bell weer een wat seri-
euzere film. Vooral de rollen 
van de kinderen worden erg 
goed gespeeld en je voelt 
helemaal met hen mee.

Mike mag eindelijk uit het 
ziekenhuis, waar hij erg 
lang moest blijven. Maar zijn 
moeder komt hem maar niet 
ophalen (zij heeft een drank-
probleem). Bureau Jeugdzorg 
moet zich daarom over Mike 
ontfermen, maar die vindt 
dat hij best voor zichzelf kan 
zorgen. Eerst lukt het hem 
nog wel om, met de hulp 
van kamergenoot Vincent, uit 

handen van Jeugdzorg te 
blijven, maar uiteindelijk zal 
hij toch naar een jeugdinstel-
ling moeten…

Nederland 2012. Regie: Maria Peters. 
Duur: 95’. Met: Maas Bronkhuyzen, 
Faas Wijn, Bracha van Doesburgh, 
Leona Philippo, Carine Crutzen e.a. 
Ons leeftijdsadvies: vanaf 7 jaar.

zondag 20 januari 
14.00 uur
toegang: €5,-

De film van vandaag zat bij het 
filmfestival van Gent in 2012 
ook in het officiële programma 
voor grote mensen. Iedereen 
van elke leeftijd kan hem mooi 
vinden, al is de film niet zo 
geschikt voor de allerkleinsten. 
Hij is gemaakt naar de boeken 
over Brammert en Tissie, over 
de bijzondere vriendschap 
tussen een klein muisje en een 
grote beer dus, die in Frankrijk 
Ernest en Célestine heten.

Beer Ernest heeft geldzorgen, 
hij moet dus stelen, maar dat 
kan natuurlijk niet. “Als je me 
níet opeet, geef ik je wat je het 
liefste wil in de hele wereld!” 
Daarmee redt Célestine haar 
eigen leven en zet dat van 
Ernest volledig op z’n kop. 

Ernest & Célestine won in 2012 

óók de jury- én de kinderprijs 
bij het Cinekidfestival. 

Frankrijk 2012. Regie: Vincent Patar, 
Stéphane Aubier en Benjamin Renner. 
Duur: 80’. Met de Nederlands ingespro-
ken stemmen van Lizemijn Libgott, Ivan 
Pecnick e.a.
Ons leeftijdsadvies: vanaf 6 jaar.

Niko 2

Ernest & 
Célestine

Jeugdfilms

De groeten 
van Mike


